
"ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשָּכל ִּדְבֵריֶהם 
ְיֵדי  ַעל  ָרִזין.  ָּבֶהם  ְוֵיׁש  ָּפׁשּוט,  ֵאינוֹ  יֶהם  ּוַמֲעשֵֹ
ֲאַזי:  ִּדְנִהיִרין,  ִּבְלבּוִׁשין  ַהֶּקֶׁשת  ֶאת  ַמְלִּביׁש  ֵכן 
הּוא  ַהַּצִּדיק  ִּכי  עוָֹלם".  ְּבִרית  ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה 
ְּבִחיַנת ֶקֶׁשת, ְּכמוֹ ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעוֹן ֶּבן יוַֹחאי 
ְלַרִּבי ְיהוֹֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי:1 ֲהִנְרָאה ֶקֶׁשת ְּבָיֶמיָך ְוכּו'. 
ְלַאְנָהָרא  ֶׁשעּוְבדוֹי  'ִמי  ַהָּקדוֹׁש:2  ַּבּזַֹהר  ְוִאיָתא 
ְלבּוִׁשין  ִמַּנּה  ּוְלִמְפַׁשט  ַמְטרוִֹניָתא,  ְּבהוֹן 
ִּבְלבּוִׁשין  ּוְלַקְּׁשָטא  ְּדָפְׁשִטין,  ְּדַקְדרּוִניָתא 
ֵּבּה:  ְּכִתיב  ָמה  ְּדאוַֹרְיָתא,  ְּדָרִזין  ְנִהיִרין  ִּדְגָוִנין 
"ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עוָֹלם", ְּדאוֹר ָרז ִאְתְקִרי, 
'ַוֲחַמת  ְּדָבְרֵיּה,  ֻרְגָזא  ִמֵּנּה  ָסֵלק  ִזְמָנא  ּוְבַהִהיא 
ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה'." ]ִאם ֵיׁש ַצִּדיק ֶׁשְּזֻכּיוָֹתיו ּוַמֲעָׂשיו 
ְלבּוֵׁשי  ִמֶּמָּנה  ְוִלְפׁשֹט  ַהַּמְלָּכה,  ֶאת  ָּבֶהם  ְלָהִאיר 
ֶׁשל  ִּבְלבּוִׁשים  אוָֹתּה  ּוְלַקֵּׁשט  ַהְּפׁשּוִטים  ַקְדרּות 
ְּגָוִנים ְמִאיִרים ֶׁשל סוֹדוֹת ַהּתוָֹרה, ַמה ָּכתּוב ּבוֹ? 
ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עוָֹלם. ּוְרִאיִתיָה, - ְּבסוֹדוֹת 
ְמִאיִרים ֶׁשל ַהּתוָֹרה, ֶׁשאוֹ''ר ִנְקָרא ָר''ז. ּוְבאוֹתוֹ 

ְזַמן עוֶֹלה ִמֶּמּנּו רֶֹגז ְּבנוֹ, 'ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה'.[

המתקת הדינים

מתייחס  תוכו  בתוך  האדם  איך  היא  השאלה 
לצדיק?! אם יש לו אמונת חכמים אמתית והוא 
דבריו  כל  שהצדיק,  שלימה  באמונה  מאמין 
ונעלמים...  טמירים  ורזים  סודות  הם  ומעשיו 
ב'אור  שתאיר  לשכינה  גורמת  האמונה  זו 
והמאמין  'אור',  בגימטריה  'רז'  כי  יקרות'. 
זוכה: שנמתקין ממנו כל הדינים, גם בזכות זה, 

נמתקים מעם-ישראל בכלליות כל הדינים. 3

אמונת חכמים

מדוע כל-כך חשובה האמונה שהצדיק כולו סוד?

יסוד האמונה הוא, להאמין שבכל מצווה ובכל 
דרזין  ורזין  רזין  יש  הקדושה  מהתורה  אות 
שבעולם-הזה  הגשמיים  הדברים  בכל  ואפילו 
כלל  ואין שום טבע  נפלאים...  סודות  בהם  יש 
ומה  נפלאה,  השגחה  רק  הוא  והכל  וכלל!!! 

שנראה שיש טבע? זה על מנת שתהיה בחירה.

ועכירת  שמונחים  היכן  מונחים  העולם  בני 
את  מסתיר  העולם  חושך  וגשמיות  המעשים 
וחושבים  יודעים  אינם  שהאנשים  כך  הכל, 
אמיתית  מאמונה  מאוד  רחוק  והעולם  כלל 
ופנימית... לעומת זאת, הצדיקי אמת בעבודתם 
שיברו את גופם לגמרי לגמרי, עד שזכו: "ֶׁשָּכל 
ַמֲעֵשיֶהם ְוִדּבּוֵריֶהם ֵיׁש ָּבֶהם ָרִזין ִנְפָלִאים ְוֵאינוֹ 
ָּפׁשּוט ְּכָלל" ובכל דיבור ומעשה שלהם יש אין-

סוף סודות.

להבין  בצדיק,  להאמין  הפחות  לכל  אך 
ודבריו  מעשיו  שכל  בצדיק  הבנה  שום  שאין 
העולם  בני  האמונה  על-ידי-זו  סודות...  הם 
מתחברים ומתקשרים להשם ית', ונהיה 'יחוד 
כל  את  המתקן  ושכינתיה',  הוא  בריך  קודשא 

העולמות ומבטל את הדינים...

ָּכל  ִקּיּום  ָּתלּוי  ֲחָכִמים  ֱאמּוַנת  ֶׁשל  ֶזה  "ְּבִעְנָין 
ַהּתוָֹרה ֻּכָּלּה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ְלִקּיּום ַהּתוָֹרה 
ּוְלַהִּכיר ֶאת ַהּבוֵֹרא ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֱאמּוַנת 
ִׁשְּברּו  ֶׁשְּכָבר  ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵהם  ֲחָכִמים 
עוָֹלם  ָרֵזי  ְלַהִּשיג  ֶׁשָּזכּו  ַעד  ְלַגְמֵרי  ִיְצָרם  ֶאת 
ַּתַחת  ַהַּנֲעֶשה  ַהַּמֲעֶשה  ָּכל  ֶאת  ּוְלַהִּשיג  ְלָהִבין 
ְיֵדי ֶׁשַּמֲאִמיִנים ָּבֶהם ֶׁשָּכל  ַהֶּׁשֶמׁש... ַעל ֵּכן ַעל 
ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶאָּלא  ָּפׁשּוט  ֵאינוֹ  ּוַמֲעֵשיֶהם  ִּדּבּוֵריֶהם 
הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ִעַּקר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָרִזין, 
ּוְׁשִכיְנֵּתּה, ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִּתּקּון ָּכל ָהעוָֹלמוֹת ּוְמַבֵּטל 
ִּכי  ָּכל ַהּתוָֹרה,  ִקּיּום  ָּתלּוי  ָּבֶזה  ִּכי  ַהִּדיִנים,  ָּכל 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעוָֹלם ֵיׁש  ֶׁשְּבָכל  ַמֲאִמין  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
ֵמֲחַמת  אוָֹתם  ְמִביִנים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ַרק  ָרִזין  ָּבֶהם 
ֶאת  ֶׁשִּׁשֵּבר  ַהַּצִּדיק  ֶזה  ֲהֹלא  ִּכי  ּגּוֵפנּו,  ַּגְׁשִמּיּות 
יוֵֹדַע ֶּבֱאֶמת ַמה ֶּׁשעוֶֹשה ּוְמַדֵּבר, ִּכי ְּבֻכָּלם  ּגּופוֹ 

ֵיׁש ָרִזין ַּכַּנ"ל." 3

השכינה

"ִעַּקר ַהּכֹל הּוא ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך ׁשוֵֹכן 
ִאּתוֹ, ִּכי ַהַּצִּדיִקים ֵהם ֶמְרַּכְבּתוֹ ֶׁשל 

אור הגאולה
ה ל ו א ג ד א  ת ל ח ת א י  ל ש ר  פ ס ה

עיונים ועצות למעשה מתורות רביה"ק    עפ"י העמוד היומי בליקו"מ
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חושן משפט  הל' דינים ג' - ד'

ֶאָחד  ְלָכל  ֵּיׁש  ָהֵעדּות'  'ְׁשֵני  א. 
ַעל  ֶׁשְּמִעיִדין  יוֹם,  ְּבָכל  ִמִּיְשָֹרֵאל 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ִיְתָּבַרְך,  ַאְחדּותוֹ 
ְּתִפִּלין ּוְבִרית. ּוְבַׁשָּבת, ַׁשָּבת ּוְבִרית. 

)ג - טז( 
________________________

ַעל  ִהְתַּגְּברּותוֹ  ִעַּקר  ֲעָמֵלק  ב. 
ַעל  ַהְינּו  ֶׁשְּבִיְשָֹרֵאל,  ּכַֹח  ַהֲחלּוֵׁשי 
ֶׁשָהֱאֶמת  ֲחלּוָׁשה,  ֶׁשְּתִפָּלָתן  אוָֹתן 
ֶׁשָּׁשם  ַחּלוֹן  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶׁשָּלֶהם 
ַלֲהפְֹך  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְלִהְתַּגֵּבר,  רוֶֹצה 
ִּבְׁשָקִרים  ּוְמַסֵּבב  ְלֶׁשֶקר.  ָהֱאֶמת 
ְוַהִּבְלּבּוִלים  ָזרוֹת  ַהַּמֲחָׁשבוֹת  ֶׁשֵהם 

ְוֵאינוֹ ֵמִניַח ְלִהְתַּפֵּלל. )ג - יט(
________________________

ְמַעט  ג. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכוֹת ֶׁשָּיִאיר לוֹ 
ֶׁשּזוֶֹכה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ֶׁשּלוֹ  ָהֱאֶמת 
ֶׁשֵהם  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ְלִהְתָקֵרב 
ְּבָכל  ַהֵּמִאיר  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  ְּבִחיַנת 
ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ֱאֶמת  ֶׁשל  ּוְנֻקָּדה  ְנֻקָּדה 
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ֲאִפּלּו ְּבַהָּפחוֹת 
ֶׁשַּבְּגרּוִעים. ְוַהָּגרּוַע  ֶׁשַּבְּפחּוִתים 

)ג - יט(
________________________

ד. ָהַעּכּו"ם ֵהם ִמְּבִחיַנת ַהֶּׁשֶקר. )ג - כ(
 ________________________

ה. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְשָֹרֵאל ְּכֶׁשּצוֵֹעק 
ָנַפל  ִאם  ֲאִפּלּו  ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ְלָמקוֹם ֶׁשָּנַפל, ַחס ְוָׁשלוֹם. ֲאִפּלּו ִאם 
ַהְּצָדִדים,  ִמָּכל  אוֹתוֹ  ְמַסֵּבב  ַהחֶֹׁשְך 
ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ְּכֶׁשַּמֲאִמין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֶּבֱאֶמת ִּבְפִׁשיטּות, ֶׁשַּמֲאִמין ַּבה' ֶאָחד 
ָלָּמה  ֵאִלי  'ֵאִלי  ֶּבֱאֶמת  ֵאָליו  ְוצוֵֹעק 
ֲאַזי  ֶּבֱאֶמת,  ֵאָליו  ּוִמְתַחֵּנן  ֲעַזְבָּתִני' 
ַהְּפָתִחים  ְורוֶֹאה  לוֹ  ֵמִאיר  ָהֱאֶמת 

ְויוֵֹצא ֵמֲאֵפָלה ְלאוָֹרה. )ג - כ(
ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשֵאין  ַּדי  ֹלא  "ָאז 
ּוְלַבְלֵּבל  ְלָמְנעוֹ  ְיכוִֹלים  ְוַהחֶֹׁשְך 
זוֶֹכה  ַּגם  ַאף  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ְּתִפָּלתוֹ, 
ְלהוִֹציא  ַלֲאֵחִרים  ַּגם  ֶּפַתח  ַלֲעשֹוֹת 
ּוְלַהֲחִזיָרם  ֵמַהחֶֹׁשְך  ֲאֵחִרים  ַּגם 

ִּבְתׁשּוָבה."

תורה מ"ב - וירא בצר להם
אור 'רז'

מעלת הלימוד
ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ִּביִׁשיָבתוֹ  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִלְפֵני  ַהְרֵּבה ְמאֹד  ּוַבָּקׁשוֹת  ְּתִחּנוֹת  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהָיה  ָהָיה  ֶׁשַּדְרּכוֹ  ִסֵּפר 
ִבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ְּבַחְדרוֹ ֵּבינוֹ ְלֵבין ַעְצמוֹ. ְוָהָיה ַמְרֶּבה ְלַדֵּבר ְמאֹד ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשִהְתִחיל ְלַדֵּבר 
ָיִפים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם  ְוָרָאה  ָאז,  ִמִּפיו  ֶׁשָּיְצאּו  תוָֹרתוֹ  ְלִדְבֵרי  ָאְזנוֹ  ְוִהָּטה  ְּכָלל.  ַּכָּוָנה  ְּבִלי  ּתוָֹרה  ֵמֵאָליו 
ּוְראּוִיים ְלָאְמָרם. ְוֵהן ֵהן ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרִּתי ִלְפָרִקים ְּבמוָֹצֵאי ַׁשָּבת ַאַחר ַהְבָּדָלה ַהְינּו ֶׁשֵאּלּו ַהְּדָבִרים 

ֵהם ֵמַהּתוָֹרה ֶׁשָאַמר ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ֵמֵאָליו ַּכַּנ"ל.
)חיי מוהר"ן – שפ"ז(



ָמקוֹם ְוַעל ֵּכן ַהַּצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת 
ֶאת  ּוֵמִבין  יוֵֹדַע  ְוהּוא  ַהְּׁשִכיָנה, 
ֵאָליו  ֶׁשְּמקָֹרב  ִמי  ְוָכל  ָּבעוָֹלם  ַהַּנֲעֶשה  ַהַּמֲעֶשה 
ָּפׁשּוט  ֵאינוֹ  ּוַמֲעָשיו  ְּדָבָריו  ֶׁשָּכל  ּבוֹ  ּוַמֲאִמין 
ְׁשֵלָמה  ֶלֱאמּוָנה  זוֶֹכה  ָרִזין, הּוא  ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶאָּלא 
ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהְּדָבִרים  ֶׁשְּבָכל  ְלַהֲאִמין 
ַמה  יוְֹדִעים  ֵאיָנם  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשְּסָתם  ַרק  ָרִזין, 
ֵהם עוִֹשים, ֲאָבל ַהַּצִּדיק יוֵֹדַע. ַעל ֵּכן ָּכל ִּדּבּוָריו 
ּוַמֲעָשיו הּוא עוֶֹשה ּוְמַדֵּבר ְּבָרִזין ִעָּלִאין ְוַעל ְיֵדי 
ֶזה ַמְפִׁשיט ֵמַהְּׁשִכיָנה ְלבּוִׁשין ְּדַקְדִרינּוָתא ְוכּו' 

ּוַמְמִּתיק ִּדיִנים." 4

ועל-ידי  דינים.  כל מעשי הצדיק הם להמתיק 
לאמונה  זוכים  הצדיק  בגדולת  האמונה  עצם 

שלמה וחזקה בהשם ית'. 

"ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַהִּשיג ְּכָלל זוֶֹכה ַעל ְיֵדי 
ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין  ְלַהַּצִּדיק  ִהְתָקְרבּותוֹ 
ֶׁשֵּיׁש  ַמָּמׁש  ְּבֵעיָניו  רוֶֹאה  ְּכִאּלּו  ָּכְך  ָּכל  ַוֲחָזָקה 
ְּפִניִמּיּות ִנְפָלא ְוָרִזין ֲעֻמִּקין ְמאֹד ְמאֹד ְּבָכל ָּדָבר 
ְּבָקְדֳקדוֹ  ֲאִמִּתי  מַֹח  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ִּכי  ֶׁשָּבעוָֹלם, 
ּוִמְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ ָיכוֹל ְלָהִבין ֵמָרחוֹק 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֵשי ה' ֶׁשִּנְבְראּו ַהּכֹל ַעל ְיֵדי אוִֹתּיוֹת 
ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ְוֵכן ַעָּתה ִמְתַנֵהג ַהּכֹל ַעל ָיָדם. 
ּוִבְפָרט  ֵחֶקר,  ֵאין  ַעד  ְוָרִזין  ִנְפָלאוֹת  ֵיׁש  ּוְבֻכָּלם 
ִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ַהַּנֲעִשים ְּבָכל ֵעת ְּבָכל ָׁשָנה ּוְבָכל 

חֶֹדׁש ּוְבָכל ָׁשבּוַע ּוְבָכל יוֹם ּוְבָכל ָׁשָעה." 4

יגדיל תורה

ְּגדוֵֹלי  ֶׁשל  ַהָּגבַֹּה  ָהֲעבוָֹדה  זֹאת  "ֶּבֱאֶמת 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ֶׁשעוְֹבִדין  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים 
ְּבִעְסֵקי  ֲאִפּלּו  ּוְתנּוָעה,  ְּתנּוָעה  ְּבָכל  ָּדָבר,  ְּבָכל 
ּוְבָכל  ְוִשֹיָחה  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה  ְּכגוֹן  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך 
ַיְגִּדיל  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶזה  ָּכל  ֶׁשָּבעוָֹלם,  ַהְּדָבִרים 
ֶּׁשַהּתוָֹרה  ַמה  ֵּכן  ַּגם  ְוֶזהּו  ְוַיֲאִדיר...  ּתוָֹרה 
ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  ַהְרֵּבה  ִסּפּוִרים  ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת 
ְוָרִזין ִעָּלִאין ְוכּו' ְוכּו'.  ְמֻלָּבִׁשים סוֹדוֹת נוָֹראוֹת 
ָּכל ֶזה ְלַהְראוֹת ָלנּו; ֶׁשַּגם ְּבָכל ַהִּסּפּוִרים ּוְבָכל 
ּוְקֻדָּׁשה  ּתוָֹרה  ָּבֶהם  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם  ַהְּדָבִרים 
ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ֶׁשַהּתוָֹרה  ְלָמָׁשל  ְּכמוֹ  ְמאֹד,  ָּגבוַֹּה 
ַמֲעֵשֹה ָהָאבוֹת ֶׁשָחְפרּו ְּבֵארוֹת ַמִים. ְוֵכן ַמֲעֵשֹה 
ַהַּמְקלוֹת  ֶאת  ְוִהִּציג  צֹאן  ֶׁשָרָעה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֵאּלּו,  ְּבִסּפּוִרים  ַהְרֵּבה  ּוְמָאֶרֶכת  ְוכּו'  ָּבְרָהִטים 
ּוְגֻדַּלת  ִיְתָּבַרְך  ַהּבוֵֹרא  ְּגֻדַּלת  ָלנּו  ְלַגּלוֹת  ַהּכֹל 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְיכוִֹלין  ֶׁשָהיּו  ָהָאבוֹת, 
ְיֵדי  ַעל  ִעְסֵקי חֹל,  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  נוָֹראוֹת  ַּבֲעבוֹדוֹת 
ֶזה  ְוָכל  ְוכּו'.  ַהַּמְקלוֹת  ְוִעְנַין  ְּבֵארוֹת  ֲחִפירוֹת 
ְוַהִּזּכּוְך  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַתְכִלית  ּגּוָפם  ֶׁשִּזְּככּו  ֵמֲחַמת 

ֶׁשָעְסקּו  ַהֶּזה  ָהעוָֹלם  ִעְנְיֵני  ָּכל  ֶׁשַּגם  ַעד  ָּכְך  ָּכל 
ָּבֶהם, ַהּכֹל ָהָיה ִּבְקֻדָּׁשה ִנְפָלָאה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָּזכּו 

ַלֲעבֹד ה' ִיְתָּבַרְך ַּגם ָּבֶהם ַּבֲעבוֹדוֹת ִנְפָלאוֹת...

ֵיׁש  ֶׁשֶּבֶאֶמת  ָאְזֵנינּו  ְלָהִעיר  ִּבְׁשִביל  ַהְינּו 
ְלַדֵּבר  ְוָקדוֹׁש  ָּגדוֹל  ֶּפה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַצִּדיִקים 
ְוִנְפָלאוֹת ֶׁשְּיכוִֹלין ִלְפרַֹח ְוָלׁשּוט ְּבֵמיֵמי  ְגדוֹלוֹת 
ֶׁשָּכל  ְמאֹד,  ְונוָֹרִאים  ִנְפָלִאים  ִּבְדָרִכים  ַהַּדַעת, 
ֶׁשהּוא  ְוַיֲאִדיר,  ּתוָֹרה  ַיְגִּדיל  ְּבִחיַנת  הּוא  ֶזה 
ְּבִחיַנת ִסּפּוֵרי ַהּתוָֹרה ִמַּמֲעֵשֹה ָהָאבוֹת ִּבְבֵארוֹת 
ִּבְגָמָרא  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ַּבּתוָֹרה  ְוֵכן  ְוכּו'.  ּוַמְקלוֹת 
ְּפִליאוֹת  ֶׁשֵהם  ַמֲאָמִרים  ֶׁשֵהִביאּו  ּוִמְדָרִׁשים 
ְּכמוֹ  ָאָדם,  ְּבֵני  ֵּדעוֹת  ַּגְׁשִמּיּות  ְלִפי  ִלְכאוָֹרה 
ַהִּמְׁשָּתֵעי  ּוַמַאְמֵרי  ַחָּנה  ַּבר  ַּבר  ָהַרָּבה  ַמַאְמֵרי 
ּוְׁשָאֵרי ַמֲאָמִרים ָּכֵאֶּלה. ְוֵכן ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבִדְבֵרי 
ַּתָּנִאים ֶׁשָאְכלּו  ִלְבָרָכה ִמַּכָּמה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו 
ַהְרֵּבה ְוָהָיה ֶּכְרָסם ְרָחָבה, ְּכמוֹ ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 
ִּבְׁשִביל  ְוַהּכֹל  ְוכּו'.  ִׁשְמעוֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֵמַרִּבי 
ְוִזְּככּו  ֶׁשִּקְּדׁשּו  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ָלנּו  ְלהוִֹדיַע 
ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶׁשָעְבדּו  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ַעְצָמן 
ְיֵדי ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוכּו'  ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעוָֹלם; ַעל 
ָרִזין  ָּבֶהם  ָהָיה  ְוֻכָּלם  קֶֹדׁש  ָהָיה  ִשֹיָחָתם  ְוָכל 
ִנְפָלִאים, ִּכי ָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ִּדּבּוֵריֶהם 
ָרִזין,  ָּבֶהם  ֵיׁש  ֶאָּלא  ָּפׁשּוט,  ֵאינוֹ  ּוַמֲעֵשֹיֶהם 
ְּכמוֹ ֶׁשְּמבָֹאר )ְּבִסיָמן מב(, ֶׁשָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת 

ַיְגִּדיל ּתוָֹרה ְוַיֲאִדיר ַּכַּנ"ל." 4

גם אנחנו

וצריכים  יכולים  אנחנו  וגם  חופשית  הבחירה 
לזכות... ועד הנה יש צדיקים כאלה.

ֲאַנְחנּו  ְוִלֵּבנּו, ֶׁשַּגם  ְלָהִעיר ָאְזֵנינּו  ְּכֵדי  ֶזה  "ְוָכל 
ִחיצוִֹנּיוֹת  ַּבֲעבוֹדוֹת  ַּגם  ַעְצֵמנּו  ּוְנַטֵהר  ְנַקֵּדׁש 
ּוְבָכל ִעְסֵקי חֹל, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ֲאַנְחנּו ַּגם ֵּכן ִלְזּכוֹת 
ְלָכל ֶזה, ִּכי ַהְּבִחיָרה ָחְפִׁשית ְּבָכל ּדוֹר ְוָכל ָאָדם 
ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ָלֶזה. ְּכמוֹ  ִלְזּכוֹת  ָיכוֹל 
ְוֵכן  ְוכּו',  ְּכַאְבָרָהם  ּבוֹ  ֶׁשֵאין  ּדוֹר  ֵאין  ִלְבָרָכה, 
ָאָדם  ָּכל  ַחָּיב  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ָאְמרּו 
ֵּכן  ְוַעל  ֲאבוַֹתי.  ְלַמֲעֵשֹי  ַמֲעַשֹי  ַיִּגיעּו  ָמַתי  לוַֹמר 
ֲאִמִּתִּיים  ַצִּדיִקים  ְּבדוֹרוֵֹתינּו  ַּגם  ָמִצינּו  ֶּבֱאֶמת 
עוְֹסִקים  ֶׁשָהיּו  ְמאֹד,  ְּבַמֲעָלה  ְּגדוִֹלים  ֶׁשָהיּו 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְוָיְדעּו  ַוֲעבוָֹדה,  ְּבתוָֹרה 
ֵמַהַּמֲעִשֹּיוֹת  ַּכְמֻפְרָסם  חֹל,  ִעְסֵקי  ְּבָכל  ַּגם 
ַּבּדוֹרוֹת  ֶׁשָהיּו  ֲאִמִּתִּיים  ֵמַהַּצִּדיִקים  ֶׁשְּמַסְּפִרין 
ַהָּללּו ִמימוֹת ִאיׁש ֱאֹלִקים ַהַּבַעל ֵׁשם טוֹב, ֵזֶכר 

ַצִּדיק ְוָקדוֹׁש ִלְבָרָכה, ַעד ֵהָּנה." 4
_______________________

1. כתבות ע"ז - ע"ב.  2. פרשת פינחס דף רט"ו.  3. לקוטי 
הלכות חו"מ - חזקת מטלטלין ד.  4. ליקו"ה יו"ד - דגים ד. 

ֶלֱאֶמת. זוִֹכין  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  ו. 
)ג - כא(

 ________________________

ְּבִחיַנת  ָהֱאֶמת  ֶעֶצם  ֶׁשִהיא  ֶׁשֶמׁש  ז. 
ַׁשָּבת ִּדְקִביָעא ְוַקָּיָמא ֶזה ָהֱאֶמת ֵאינוֹ 
ׁשּום  ְלַהֶּׁשֶקר  ְוֵאין  ְלעוָֹלם  ִמְׁשַּתֶּנה 
ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ּבוֹ,  ֲאִחיָזה 
ַהַּקָּים  ֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק 

ָלַעד ְוֵאין ּבוֹ ׁשּום ִׁשּנּוי. )ג - כב(
 ________________________

ְּבֶדֶרְך  ְוהוֵֹלְך  ָּבֱאֶמת  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ח. 
ִּכי  ַּדְרּכוֹ,  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֱאֶמת 
ְּפָעִמים ָּבא ַּבֲאֻרָּכה, ְּפָעִמים ִּבְקָצָרה, 
ְּפָעִמים  ִּבְתִפָּלתוֹ,  ַמֲאִריְך  ְּפָעִמים 
ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶאָחד  ְּבִחיַנת  ְמַקֵּצר. 
ַהַּמְמִעיט ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבוֹ ַלָּׁשַמִים, 
ֶׁשְּיַכֵּון  ֶׁשָהִעָּקר  ֱאֶמת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ַרק  ָצִריְך  ְוהּוא  ֶּבֱאֶמת  ַלָּׁשַמִים  ִלּבוֹ 
ְלַקֵּבל אוֹר ָהֱאֶמת ְּבָכל ַּפַעם ִמַּצִּדיֵקי 
ֱאֶמת ֶׁשֵהם ֶעֶצם ָהֱאֶמת ּוְכִפי ָהֱאֶמת 
ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמֶהם ְּכִפי ָהֵעת ְוַהְּזַמן, ְּכִפי 
ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ְלָהִאיר ּבוֹ ְלִפי ְּבִחיָנתוֹ, 

ֵּכן ָצִריְך ֵליֵלְך ּוְלִהְתַנֵהג. )ג - כב(
 ________________________

ֵמחֹל  ֶׁשּמוִֹסיִפין  ַׁשָּבת  ַהּתוֶֹסֶפת  ט. 
ַעל ַהּקֶֹדׁש ִּבְכִניָסתוֹ ִויִציָאתוֹ ַעל ְיֵדי 
ֶזה ַמְמִׁשיִכין ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַׁשָּבת ִליֵמי 

ַהחֹל. )ג - כג(
 ________________________

ְלָהִניַח  ֶׁשהּוא  ַחָּלה  ְּבִחיַנת  ֶזהּו  י. 
ַהַחָּלה  ְיֵדי  ַעל  ֵּביְתָך  ֶאל  ְּבָרָכה 
ָהֱאֶמת,  ִאיׁש  ֶׁשהּוא  ַלּכֵֹהן  ֶׁשּנוְֹתִנין 
ְּבִחיַנת  ִלְבָרָכה  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 

ַּפְרָנָסה ּוְמזוֹנוֹת. )ג - כד(
 ________________________

ְלֶעֶצם  זוֶֹכה  ַהַּצִּדיק  ֵּכן  ַעל  יא. 
ְּדָנַטר  ָמאן  הּוא  ַצִּדיק  ִּכי  ָהֱאֶמת, 
ְלֶעֶצם  זוִֹכין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּבִרית, 
ַהּכֹל.  ִנְתַּתֵּקן  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָהֱאֶמת, 

)ג - כד(
 ________________________

ְלַהְמִׁשיְך  הּוא  ַהַהְבָּדָלה  ִעַּקר  יב. 
ִמְּקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל. )ג - כה(

 ________________________

יג. ֱאֶמת הּוא ֶאָחד ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ְׁשֹלׁש ֶעְשֵֹרה ַּכּמּוָבא. )ג - כו(

 ________________________

יד. ִעַּקר ֵּברּור ַהִּניצוֹצוֹת ִמן ַהְּקִלּפוֹת 
הּוא ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. )ד – א(

 ________________________

ִיְשָֹרֵאל  ֶׁשִּקְּבלּו  ַהּתוָֹרה  ְיֵדי  ַעל  טו. 
ָּדָבר  ְּבָכל  ַהּׁשוֵֹכן  ֱאֹלקּותוֹ  ִנְתַּגֶּלה 

ּוְמַחֶּיה אוֹתוֹ. )ד - ב(
ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  ָאָדם  ָּכל  "ָצִריְך 
ָּדָבר  ֶׁשְּבָכל  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ָּתִמיד 
חֹל,  ִעְסֵקי  ְּבָכל  ֲאִפּלּו  ֶׁשָּבעוָֹלם 
ֶׁשהּוא  ֱאֹלקּות  ִחּיּות  ְמֻלָּבׁש  ְּבֻכָּלם 
אוִֹתּיוֹת ַהּתוָֹרה ַהְמַחֶּיה ּוְמַקֵּים ֶאת 

ַהָּדָבר."
 ________________________

ְּבָכל  ַלְּפִרי  קוֶֹדֶמת  ַהְּקִלָּפה  טז. 
ֶהֵּתר,  ֶׁשל  ֲאִפּלּו  ַהַּגְׁשִמִּיים  ְּדָבִרים 
ַמֲעִלין  ֶׁשֵאין  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשּבוֹ  ַהִחּיּות 
ֲאַזי  ַהּתוָֹרה  ֶאל  אוֹתוֹ  ּוְמַקְּׁשִרין 
ַהִחּיּות הּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשִביָרה. )ד - ב(

      ובכן תזכנו ברחמיך הרבים. ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה, ותזכנו 
וצדיקים  בחכמים  להאמין  ואזכה  השלמות.  בתכלית  חכמים  לאמונת 
אמתיים שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט אלא יש בהם רזין. ואזכה 
דקדרנותא  לבושין  מנה  ולהפשיט  למטרוניתא  לאנהרא  זה  ידי  על 
דפשטין, ולהלביש אותה בלבושין דנהירין דאנון רזין דאורייתא. ועל ידי 
זה אזכה להמתיק ולבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך ישראל מעתה 

ועד עולם.           )ליקוטי תפילות - מ"ב(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

המשך מעמ' קודם
תו' מ"ב

שבת ראש-חודש אדר א'
משנכנס אדר מרבין בשמחה

'ָבְרָך ֱא'ֶמת.  בוֹת רֹאׁש דְּ י תֵּ ֲא'ָד'ר' הּוא ָראשֵׁ נּו ִזְכרוֹנוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ ַתב ַרבֵּ כָּ מוֹ שֶׁ ִחיַנת ֱאֶמת,  כְּ ֲאָדר הּוא בְּ
)לקוטי הלכות חו"מ - דינים ג(



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

מחשבת הארץ
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

דמורי"ם ורבנים, צדיקים ושלמים, השליכו את כל קהילתם ותפארתם ומסרו א
את  ולנשק  לחונן  יזכו  למען  ובגשמיות,  ברוחניות  ומאודם,  נפשם  כל  את 
רגביה ועפרה של הארץ הקדושה. ולו, בכדי הילוך של ארבע אמות בארץ ישראל, 
כבר היה שווה את כל המסירות נפש שבעולם... עד כדי שבחירי דצדיקיא התבטא 

ואמר על עצמו: "שהוא מתבייש בתורה שאמר קודם שהיה בארץ ישראל".

פיסת אדמה על פני הגלובוס שמעבירה רטט בנשמה היהודית. 'הארץ הקדושה' 
.משאת נפשו  של העם הנבחר... . .

בשורות הבאות ננסה להתמקד באחד מתוך אין-סוף המתנות, שזוכה אליהם זה 
הזוכה להיות בארץ הקדושה--

ועוונות  בני-אנוש את חללו של העולם בחטאים  לפני כמה אלפי שנים, מילאו 
– 'כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ'. עד שנהיה מבול ארסי של רע בעולם 
ואפילו הטוב שהיה קיים בעולם נהפך הוא מאז להיות מעורב טוב ורע. המבול 
וזועפים שטפו והחריבו את העולם עד  הרוחני הפך למבול גשמי ומים זועמים 

היסוד, חוץ מנקודה אחת בעולם 'ארץ לא גושמה ביום זעם' – ארץ ישראל. 

אווירה  ואותה  הקלקול  זאת,  בכל  זעם.  בחמת  הכל  את  כילה  שהמבול  על-אף 
של שחיתות ופגם המחשבה שנמשך על-ידי דור המבול, נשארה קיימת בחלל 

.העולם, והיא ממשיכה עד עצם היום להרוס ולקלקל את בני העולם. . .
מבול מלשון 'בלבול'. המבול הרוחני שגרמו אותו 'דור המבול', הוא זה שגרם שגם 
הרוצה לעבוד את ה', גם זה הרוצה באמת לזכות לטוב. למרות זאת, יש לו מלחמה 
קשה במחשבתו, לנתק ולטהר את המחשבה, מכל המחשבות שמנסים כל הזמן 

לבלבל אותה ולהטעות אותה, עד תתהפך לגמרי-- ותרצה ותחשוב אך טוב.

כשמדברים על בלבולי המחשבות, צריך להבין שזה בכלל לא "ילד קל". האדם 
רוצה טוב ומחשבתו נכספת לטוב, ופתאום: 'בום' מחשבה. והאדם, אכן זה בידו 
הזאת,  במלחמה  מעמד  להחזיק  שצריך  בירור...  זה  אבל  מחשבתו,  את  לתפוס 
להתחזק פעם ועוד פעם ולא ליפול ולהישבר מכלום. ורבים רבים הם הנופלים 

.ונשברים בבירורים אלו. . .
את  מקדש  שהאדם  כפי  אחד!!!  הם  ארץ-ישראל  וקדושת  המחשבה  קדושת 
מחשבתו כך הוא זוכה יותר לאור נועם קדושת ארץ ישראל. כך הוא זוכה יותר 

להרגשת קירבת ה' שהיא האור המתגלה ביותר בארץ ישראל.

והזוכה להיות בארץ ישראל: עצם האויר המחכים של ארץ ישראל, עצם השהות 
באויר הקדוש והטהור, מסוגל הוא לזכות על-ידו לקדושת וזכות המחשבה. 

אוירא דארץ ישראל מזכה את יושביה, לתמימות וביטול לה'. סוג תמימות שהאדם 
משליך את עצמו ומתבטל לה' בביטול מוחלט-- הוא מוותר על כל מחמדי הגוף, 
הוא מוותר על הכל... וכך הוא זוכה לקדושת המחשבה ששורשה בתמימות: "לא 
להתחכם! לא להיכנס לטוען ונטען!" רק לעשות את עבודתו בתמימות ובביטול. 
ומזדכך,  הולך  מוחו  ובתמימות  בביטול  והפנימיות,  האמת  חיפוש  על-ידי  כך 

.ומחשבתו נהיית זכה ונקיה. . .
אפילו שבארץ-ישראל לא היה מבול, אך כמבואר, ש'מי המבול' ניתזו גם לשם. 
אך  לעבוד--  צריך  בארץ  גם  המחשבה,  את  לטהר  עבודה  יש  בארץ  גם  ולכן, 
הקדושה השוררת בארץ, העשר קדושות המתגלות בארץ, הם העוזרות ומסייעות 
ל'בן-הארץ' לזכות ביתר קלות וביתר שלמות לקדושת וטהרת המחשבה ולעוד 
אינספור מתנות. הקדושה נמצאת בהישג יד!!! היהלומים מתגלגלים על הארץ 
וצריך רק להרים אותם... והרוצה לזכות, יכול הוא בקלי קלות לעלות ולהתעלות. 

ּה..." ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֹקיָך בָּ "ֶאֶרץ ֲאשֶׁר ה' ֱאֹלקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה תָּ

)גם ע"פ ליקוטי הלכות על התורה, או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ב(

    תורה   מ"ד

גדול  כח  יש  "ובאמת 
צען  'א  באומן,  ועצום 
אין  קראפט  טוזנטער 
גדולה  )מכונה  אומן', 
זה  באומן(  נמצא  ואדירה 
ציונו הקדוש, שיכול לעמוד 
נגד כל החושך שבכל מדינת 
רוסיה, ושבכל העולם, איך 
שאינו  כזה  כח  שיהיה. 
אז  העולם.  בכל  נמצא 
שם  ישאר  כשלא  אפילו 
ושיסטערס  שניידערס  רק 
וסנדלרים(,  )חיטים 
משם  שיסעו  אפילו  הינו 
אלו  אז  העובדים,  כל 
והשוסטערס  השניידערס 
מהעובדים  יפים  יותר  היו 
מתאר                     כך   – האחרים." 

שמואל הורביץ את אומן.

למפעל  נתקל  אחד  יום 
צעיר,  בחור  הזה  האדיר 
העבודות  את  ראה  הוא 
את  ראה  הוא  הנוראות, 
מה-היא  האש-קודש, 
עבודת ה' באמת. הוא טעם 
טעימה מן האור והוקסם... 
זה  ברור,  לו  שהיה  מה 
'פה   – מאומן  זז  לא  שהוא 
אשב כי אוותיה'... וכי היכן 
איך  כאלו?  דברים  רואים 
ידע  לא  הוא  היום  זה שעד 
שיש כזה עונג וחיות בקיום 

המצוות הקדושות?

היה  זה  באומן  מקורבים 
רק  לא  שבשגרה.  דבר 
היו  התקרבו,  צעירים 
ורבנים  אדמורי"ם  אפילו 
רבינו  של  לאור  שהתקרבו 
שונה  שהיה  מה  הקדוש. 
בדם  היה  זה  הזה,  בבחור 
ובפרט  בפרט  שלו.  התוסס 
שהוא  האדיר  האור  אחרי 
הרגיש  הוא  אליו,  זכה 

שהכל מותר לו. 

היה  שלו  שהמרץ  וכאמור, 
הנדרשת,  המידה  על  יתר 
ומריב  הולך  היה  הוא  לכן 
ומתווכח  החולקים  עם 
היה  הוא  סתם  וגם  איתם. 
זכו  שלא  אחרים,  מקניט 
להרגיש את האור. ובלשונו 
היה  לא  הוא  המחודד, 
בצדיקים  אף  לפגוע  חוסך 

ורבנים. 

לו  הזכירו  באומן  אנ"ש 
יוסף:  הבית  דברי  את 
מגונה  העזות  "שמידת 
להשתמש  ראוי  ואין  מאד, 
בעבודת  אפילו  כלל,  ממנה 
דברי  לדבר  יתברך  השם 
כי  המלעיגים.  כנגד  עזות 
להיות  בנפשו  קנין  יקנה 
במקום  שלא  אפילו  עז 
כתב  לכך  יתברך,  עבודתו 
אם  כלומר   - תבוש'  'ולא 
אני אומר לך שתעיז מצחך 
לדבר  אינו  המלעיגים  כנגד 
להם דברי עזות, אלא לענין 
שלא תבוש מהם אף על פי 
בו  והתרו  עליך."  שילעיגו 
ויעזוב  שיחדל  ושוב,  הלוך 

את הנהגתו הרע. 
אברהם  ר'  לעשות  הגדיל 
יום  לו  שקרא  נחמן,  ר'  בן 
אחד והסביר לו בטוב-טעם 
נגד  היא  שהנהגתו  ודעת, 
דעת רבינו הקדוש, ומעולם 
אנ"ש לא התנהגו בדרך זה. 
– אך כל אלו הדיבורים נפלו 
אוזניים  על  מיודעינו,  אצל 
לא  הוא  ואטומות,  ערלות 
התייחס לכלום... מה שהיה 
שזכה  זה  שהוא  בטוח,  לו 

לאור יותר מכולם... 

אברהם  ר'  אמר  אחד  יום 
לב,  שימו  מאנ"ש:  לכמה 
והבחור  רב  זמן  יעבור  לא 
יעזוב את האור  עצמו  הזה 

ויתהפך נגדינו!

בהגיון פשוט זה היה נראה 
היה.  כך  אך  השכל,  נגד 
והבחור  רב  זמן  עבר  לא 
הוא  דעתו,  את  הפך  היקר 
על האור  חולק  נהיה  עצמו 
מכל  שכח  הוא  הקדוש. 
האמת  מכל  שכח  האורות, 
שהתגלתה לו, שכח מהכל... 

ונעלם כלעומת שבא.

אך האשמה בכל, תלויה בו 
את  שגמר  זה  הוא  עצמו... 
בדיבוריו  שלו.  בידיו  עצמו 
במריבות  ראויים,  הלא 
ובאש המחלוקת שהוא גרם, 
ה'רבי'  את  אצלו  הפך  הוא 
האורות  כל  את  ל'ריב'... 
ה'רבי'  של  סופיים  האין 
הקדוש, הוא הפך מהפך אל 
היפך ל'ריב' ולמחלוקת. עד 
עורו  את  הפך  עצמו  שהוא 

להיות חולק...

ת  ֻסכַּ ְתעוֵֹרר  נִּ שֶׁ ּגוֵֹרם  ים,  ְקדוֹשִׁ ּבּוִרים  דִּ ֵאיָנם  שֶׁ ּבּוִרים  ַהדִּ
ְוא ִויִמיָנם  ר שָׁ בֶּ יֶהם דִּ ר פִּ תּוב: "ֲאשֶׁ כָּ מוֹ שֶׁ ת ַעּכּו"ם, כְּ נוְֹצִרים, ֻסכַּ
ֲאַזי  לוֹם,  ְושָׁ ַחס  ּגוְֹבִרים,  ַעּכּו"ם  ל  שֶׁ ׁשוֹנוֹת  לְּ שֶׁ כְּ ֶקר"...  שָׁ ְיִמין 
"י ִרי"ב. ה ֵמַרבִּ ִריְך הּוא... ְוַנֲעשֶֹ א בְּ ִכיָנה ִהיא ִריב ִעם ֻקְדשָׁ ַהשְּׁ

תו' מ"ח מאחורי הסיפור

'רבי' ולא 'ריב'



ֻׁשְלָחן ְּדַבר ָנׁש ָזֵכי ֵליּה ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי, ְוָזֵכי ֵליּה ִלְמזוָֹנא ְּדַהאי ָעְלָמא, 
ְוָזֵכי ֵליּה ְלִאְׁשְּתמוְֹדָעא ְלָטב ָקֵמי ַעִּתיק יוִֹמין, ְוָזֵכי ֵליּה ְלִאּתוְֹסָפא 
ֵחיָלא ּוְרבּו ַּבֲאָתר ְּדִאְצְטִריְך. ]ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָאָדם זוֶֹכה לוֹ ָלעוָֹלם ַהָּבא, ְוזוֶֹכה 
ַהָּיִמים,  ַעִּתיק  ִלְפֵני  ְלטוֹב  ְלִהָּוַדע  אוֹתוֹ  ּוְמַזֶּכה  ַהֶּזה,  ָהעוָֹלם  ֶׁשל  ַלָּמזוֹן  לוֹ 

ּוְמַזֶּכה אוֹתוֹ ְלִהּתוֵֹסף ּכֹחַ ְוגֶֹדל ְּבָמקוֹם ֶׁשָּצִריְך.[

                                                                                              )זוה"ק תרומה קנ"ד(

"מזכה לו לעלמא דאתי"
איתא בזוהר הקדוש: שולחנא דבר נש מזכה ליה לבר נש לעלמא 
דין ולעלמא דאתי, לעלמא דין - היינו בחינת תחייה שיחזיר לעלמא 

דין, ולעלמא דאתי - מתן שכר.
)וכן אכילה ושתייה הוא חכמה בינה דעת שמהן מתן שכר מבינה ותחייה מחכמה, 

מ'תן  וזהו מ'ש'ת'ה' ראשי תיבות:  ונקה,(  נוצר  יונקין מתרין מזלין  והן 

ש'כר ת'חיית ה'מתים. וכן מ'ש'ת'ה' ראשי תיבות: ת'רין מ'זלים 
מנוצר  ושורשן  חסדים,  ה'  ובחכמה  גבורות  ה'  דבבינה  )ונודע  ה'דיקנא.  ש'ל 
ונקה,( 'משתה' וד' אותיות: גימטריא ה' חסדים ה' גבורות. מ'ש'ת'ה' 

ראשי תיבות: מ'משיך ש'פע מ'תיקונא ה'דיקנא ש'המה מ'מתיקים 
ת'וקף ה'דינים.                                                 )קהלת יעקב - ערך מש( 

"ומזכה לפרנסה"
על ידי תאות אכילה בא דלות, ובזיונות ובושות. )משמע שההיפך ע"י 

אכילה כראוי, אין דלות ויש פרנסה.(
)לקוטי עצות - ממון ופרנסה - כה( 

נפש  אוכל  במלאכת  הקדושים  בספרים  המבואר  פי  על  ונראה 
ידי היתר מלאכת  הנאמר ביום טוב, שבאה השפעות הפרנסה על 
אוכל נפש, ועל ידי קיום מצות שמחת יום טוב בעונג אכילה ושתיה 

ממשיכין פרנסה ושובע.                          )אמרי נועם על התורה – וישב(

"והוא רשום לטוב לעלא ולעלא"
קעמען  עסען,  דארך  אז  מרובה,  טובה  ומדה   - האיטלקי  יין  לוג 
אם  כי,  לטוב[.  להגיע  יכולין  אכילה  ידי  ]שעל  גוטס  צו  צוקומען 
אכילה יכולה להביא לידי "בן סורר ומורה", לידי תשובה בודאי 
שיכולה להביא.                                                          )קול מבשר ח"ג(

"ומזכה לה לאתוספא לה כח וגבורה בשעה שאצטריך לה"
אכילה: בחינת חסד, ושתייה: בחינת גבורה. וזה סוד שתיה בכלל 
פי זה מבואר שעל-ידי אכילה ושתיה  )על  נכלל בחסד.  אכילה, שהגבורה 
כראוי בקדושה, הוא זוכה למידת חסד וגבורה, והם משמשים אותו בשעה שהוא 

צריך להם.(
                                                                                           )קהלת יעקב – ערך אך(

לומדים ספר-המידות
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מיאדאמינקר  להרב שלום  אמר  מראמינוב  מנדל  מנחם  ר' 
מרכלתם,  עם  בכפרים  המחזרים  העניים  על  עיניך  שים 
להאכילם ולהשקותם. כי-אם אמנם הם בורים, אבל דע כי 
בעת אשר עני זה אחרי עמלו ונידודו כל היום מכפר לכפר, 
ירוץ כשפן עיף ויגע ובא אליך. וקודם שישב לאכול סעודתו 
יחרדו  וערבית,  מנחה  להתפלל  זווית  בקרן  יעמוד  הדלה, 

שרפים ואופנים מפני תפילתו הבוקעת רקיעים.

עבודת המידות

אכילהאכילה
שולחנו של אדם מזכה לו
לעלמא דאתי ומזכה לפרנסה,
והוא רשום לטוב לעלא ולעלא,

ומזכה לה לאתוספא לה כח וגבורה 
בשעה שאצטריך לה.
)אכילה ג'(

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל
במחיר מיוחד 057-3155-466 

עניני דיומא

ז'  אדר א' - יארצייט משה רבינו ע"ה
יש שיטה במדרש שמשה רבינו נפטר בז' אדר א'.

"רבי אלעזר המודעי אומר שבעים יום, כיצד, מת משה בשבעה באדר, 

ואכלו ממנו ארבעה ועשרים של אדר ראשון, ושלשים של אדר שני 

ששנת עיבור היה וששה עשר של ניסן."
)ילקוט שמעוני יהושע - פרק ה(

קליפת המן זה גאות
י  מוֹ, כִּ ח שְׁ ע, ִימַּ יל ֶאת ָהָמן ָהָרשָׁ הּוא ְלַהְכִניַע ּוְלַהפִּ ִחיַנת ּפּוִרים שֶׁ ְוֶזה בְּ
ֲחוּו לוֹ  תַּ ַהּכֹל ִיְכְרעּו ְוִישְׁ ֶאה ְמאֹד ְוָרָצה שֶׁ י ָהָיה ִמְתגָּ ִחיַנת גֵּאּות, כִּ ָהָמן בְּ
י גֵּאּות  ְוַעל כֵּן ָעשָֹה ַעְצמֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, כִּ ּוִבשְִׁביל ֶזה התקנא בְָּמְרדְַּכי 
הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה. 

ת ַהגֵּאּות  ְך ִמדַּ ם ִנְמשָׁ שָּׁ מִּ ת ָהָמן ֲעָמֵלק שֶׁ ִחיַנת ְקִלפַּ ְטָרא ַאֲחָרא, בְּ ַהסִּ
ַעל ָידוֹ  יק ָהֱאֶמת שֶׁ דִּ יֹוֵתר ַעל ֶזה ְלַהְרִחיק ֵמַהצַּ ִרים בְּ בְּ עֹוָלם ֵהם ִמְתגַּ בָּ שֶׁ
ִתים...  ִחיַּת ַהמֵּ ִחיַנת תְּ ים, בְּ ים ִנְצִחיִּ ר ַהַחיִּ הּוא ִעקַּ ית שֶׁ יִּ זֹוִכין ַלֲעָנָוה ֲאִמתִּ
ְשָֹרֵאל  ִמיִּ ָלה  ְמשָׁ ְוַהמֶּ ְלכּות  ָלה ַהמַּ ְוִנטְּ ָגלּות, ח"ו,  ִכיָנה בְּ ְיֵדי ֶזה ַהשְּׁ ְוַעל 
ִלין ָעֵלינּו,  ְלכּות ּומֹושְׁ ִלין ַהמַּ ַקבְּ מְּ ִעים שֶׁ ְוָהְרשָׁ ּכֹוָכִבים  ָנה ְלָהעֹוְבֵדי  ְוִנתְּ
ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ֱאֶמת,  יֵקי  ַצדִּ ַעל  ֲחלֶֹקת  ַהמַּ ְיֵדי  ַעל  ְך  ִנְמשָׁ ֶזה  ל  כָּ שֶׁ ח"ו, 
לּות.  ר ַהגָּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִעקַּ ְכבֹוָדם, שֶׁ ּפֹוְגִמין בִּ
ת ָהָמן  ָנה ּוְבָכל ָאָדם ְוָאָדם הּוא ְלַהְכִניַע ְקִלפַּ ָנה ְושָׁ ָכל שָׁ ר ַהנֵּס בְּ "ִעקַּ
ִמיד  ְלַהשְׁ ִחיַנת  בְּ מוָֹתא,  דְּ ִסְטָרא  ל  ְלַבטֵּ אּות  ַהגֵּ ת  ִמדַּ הּוא  שֶׁ ֲעָמֵלק, 
ִחיַנת  הּוא בְּ ים שֶׁ ים ִנְצִחיִּ ִחיַנת ַחיִּ יְך בְּ ם ּוְלַהְמשִׁ ְך ִמשָּׁ ְמשָׁ נִּ ַלֲהרֹג ְוכּו' שֶׁ
יק." דִּ ֵני ַהצַּ ל ֶזה זוִֹכין ַעל ְיֵדי ְרִאיַּת פְּ כָּ ית, שֶׁ יִּ ֲעָנָוה ֲאִמתִּ

)ליקוטי הלכות או"ח - תפילין ו( 

מתחילים לצעוק:קודם פורים40 יום יום שלישי השבוע
הציליִני
מקליפת המן עמלק,
וזכני לקדושת מרדכי ואסתר

ָצִריְך ִלָּזֵהר ִמִּלְׁשמַע ִּדּבּוִרים ֶׁשל ָרָׁשע ֶׁשהּוא ַּבר ַּדַעת, 

ִּכי ֵהם ִּדּבּוִרים ַאְרִסִּיים
ַוֲאִויִרים ַאְרִסִּיים

ְוַהּׁשוֵֹמַע ִּדּבּוָריו ְונוֵֹׁשם ְנִׁשימוֹת
ַמְכִניס ְּבגּופוֹ ֵאּלּו ָהֲאִויִרים. 

תורה מ"ג


